الجمهــىريــح الجــسائــريــح الذيــمقراطيــح الشعثيـح
وزارج الشثــاب والريــاضــح
ٔالٚــح تــٕيــشداط
يذٚــشٚــح انشثــاب ٔانشٚــاضــح
يذٚـش دٚــٕاٌ يــؤسســاخ انشثــاب
* دار الشثــاب تــن طــالــة إتــراهيــم الثنيــح*

ٓٚــذف ْــزا انمــاَــٌٕ إنــٗ ذســذٚــذ انُظــاو انــذاخهــ ٙنهًــؤسســح

المــادج األولــى :داس انشثاب ْ ٙيؤسسح ػًٕيٛح راخ عاتغ ذشتٕ٘ ذسرمثم كم انششائر انشثاَٛح فٙ
إعاس ذُظٛى ٔاسرثًاس انٕلد انسش ْٔ ٙيخثش دائى نشصذ سغثاخ ذغهؼاخ انشثاب.

المــادج الثــانيــح :ذٓذف ْزِ انًؤسسح إنٗ:
 إثشاء انثمافح انٕعُٛح اإلساليٛح. ذسمٛك يثم انرماسب ٔانرضايٍ ٔانصذالح ٔانسهى ت ٍٛانشثاب. خهك سٔذ انًثادسج ٔاالتركاس نذٖ انشثاب. َشش انمٛى انرشتٕٚح ٔاألخاللٛح. -اإلػالو ٔانرٕخٔ ّٛانركٕ.ٍٚ

المادج الثالثح :كم شاب نّ انسك ف ٙاالَخشاط تانًؤسسح ػهٗ أٌ ٚهرضو تانمإٌَ انذاخهٔ ٙأٌ ًٚاسط
َشاط يؼ.ٍٛ

المادج الراتعح :كم شاب ٚرسصم ػهٗ تغالح االَخشاط نّ انسك ف ٙيًاسسح َشاط يؼٔ ٍٛيثشيح تؼذ
ػهى ٔيٕافمح اإلداسج.

المادج الخامسح :ف ٙزانح ضٛاع تغالح االَخشاط ٚدة إػالو اإلداسج ف ٙظشف  48ساػح.

المادج السادسحٚ :ركٌٕ يهف االَخشاط يٍ:
 شٓادج انًٛالد. 02صٕس شًسٛح. ذصشٚر أتٕ٘ تانُسثح نهماصش.ٍٚ زمٕق انرأئ ٍٛانرسدٛم (200دج). -يثهغ سيض٘ زسة كم َشاط شٓشٚا.

المادج الساتعح :انرغٕع داخم انًؤسسح إخثاس٘ ػهٗ كم يُخشط ٔيهضو تّ.

المادج الثامنح :ذفرر انًؤسسح يٍ انساػح انؼاششج (  )10:00صثازا إنٗ انساػح انؼاششج ()22:00
يساءا.
ٔٚمسى ْزا انرٕلٛد إنٗ فرشذ:ٍٛ
 الفترج الصثاحيح 10:00 :إنٗ  13:00خاصح تُشاط انرهم.ٍٛ الفترج المسائيح 13:00 :إنٗ  22:00خاصح تانُٕاد٘ .المادج التاسعحًُٚ :غ انذخٕل إنٗ انًؤسسح ػهٗ كم شاب غٛش يُخشط إال ألسثاب يؼُٛح.
المادج العاشرجٚ :دة ػهٗ كم يُخشط إزضاس تغالح االَخشاط ٔإظٓاسْا ػُذ انغهة ٔخاصح نذٖ
يكرة االسرمثال ٔاأليٍ.
المادج الحاديح عشر :نإلداسج انسك ف ٙسسة انثغالح ٔعشد انًُخشط إرا الرضٗ األيش رنك ( اسذكاب
يخانفاخ ٔذكشاس انؼٛاتاخ ٔػذو ازرشاو انمإٌَ انًؼًٕل تّ).
المادج الثانيح عشرًُٚ :غ َمم انردٓٛضاخ خاسج انًؤسسح إال ف ٙزاالخ ذصادق ػهٓٛا اإلداسج.
المادج الثالثح عشرًُٚ :غ دخٕل انًُخشع ٍٛإنٗ انماػاخ أثُاء غٛاب انًُشظ انًسؤٔل ػٍ انُاد٘ إال
تئرٌ يٍ اإلداسج.
المادج الراتعح عشرٚ :دة ػهٗ كم يُخشط ازرشاو لٕاػذ انُظافح ٔاأليٍ ٔػذو إصػاج اٜخشٍٚ
ٔاسذذاء نثاط يسرشو.
المادج الخامسح عشرًُٚ :غ يًاسسح أ٘ َشاط خاسج َغاق األْذاف انًشسٕيح نٓزِ انًؤسسح ( َشاط
ذشتٕ٘ ٔذشفٔ ٙٓٛثمافٔ ٙػهً.)ٙ
المادج السادسح عشر :ػهٗ كم يُخشط االنرضاو تٓزا انمإٌَ ٔازرشائّ ،كم يخانفح ٚؼالة ػهٓٛا
تاإللصاء يٍ انًؤسسح.

